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H I R D E T É S

 » Az államfő nyugalomra intett, 
bírálva a média „riadót fújó, pánik-
keltő” képviselőit, ugyanakkor arra 
kérte a lakosságot, hogy az alapve-
tő higiéniai szabályok tiszteletben 
tartásával védekezzen.

A koronavírus európai terjedése kap-
csán a világhálón és a közösségi olda-
lakon közzétett álhírekkel és pánik-
keltéssel szembeni óvatosságra intik a 
hazai hatóságok a lakosságot. Miköz-
ben a kórban szenvedő olasz férfi  az 
előzetes vizsgálatok szerint senkit 
nem fertőzött meg Romániában, a 
Legfelsőbb Védelmi Tanács elrendelte 
az óvintézkedések fokozását.

 » ROSTÁS SZABOLCS

A kór nyugat-európai terjedése nyomán 
létrehozott, számos minisztérium és 
állami intézmény képviselői alkotta 

bukaresti stratégiai kommunikációs törzs 
tegnapi tájékoztatása szerint eddig egyetlen 
román állampolgárnál sem igazolták labo-
ratóriumi vizsgálatok a koronavírus jelen-
létét. (A közlemény nem tér ki rá, de ez az 
országon belüli helyzetre vonatkozik, a múlt 
héten ugyanis két román megfertőződött 
a Diamond Princess luxushajón). Kórházi 
karanténba helyeztek 69 személyt, további 
4818-at pedig otthonukban tartanak megfi -
gyelés alatt. A fővárosi Matei Balş Intézetben 
32 mintát vizsgálnak jelenleg, ezek olyan sze-
mélyektől származnak, akik romániai tartóz-
kodásuk alatt kapcsolatba kerültek azzal az 
olasz állampolgárral, akiről utólag kiderült, 
koronavírussal fertőződött. A Gorj megyei 
közegészségügyi igazgatóság munkatársai 
tegnapig 13 személytől gyűjtöttek biológiai 

mintákat, akik korábban kontaktusba kerül-
tek a rimini kórházba beutalt 71 éves férfi val. 
Nelu Tătaru, az egészségügyi minisztérium 
államtitkára tegnap délután bejelentette: a 
vizsgáltak eredménye minden esetben nega-
tív lett, senki nem fertőződött meg. Klaus Jo-
hannis államfő a Legfelsőbb Védelmi Tanács 
(CSAT) általa összehívott tegnapi ülése után 
bejelentette: a nemzetbiztonsági ügyekben 
illetékes testület a szükséges óvintézkedések 
fokozása mellett döntött a koronavírusnak 
az országba való bejutása, továbbá egy eset-
leges országos járvány megelőzése érdeké-
ben. Az elnök nyugalomra intett, bírálva a 

média „riadót fújó, pánikkeltő” képviselőit, 
ugyanakkor arra kérte a lakosságot, hogy az 
alapvető higiéniai szabályok tiszteletben tar-
tásával védekezzen.

Rengeteg álhír terjeng
Mivel naponta több mint száz hívás érkezik 
a 112-es egységes segélyhívószámra a ko-
ronavírus miatt (a legtöbb Bukarestből), a 
hatóságok azt javasolják mindenkinek, csak 
akkor telefonáljanak, ha olyan térségben jár-
tak, ahol koronavírusos megbetegedéseket 
regisztráltak, illetve ha kapcsolatba léptek 
onnan érkezettekkel. Két ügyben kivizsgálás 
indult a betegségek leküzdésének meghiúsí-
tása bűntette miatt, összesen négy személy 
ellen indult eljárás, akik az országba haza-
térve eltitkolták, hogy koronavírus sújtotta 
régióban jártak. A koronavírus által érintett 
olasz régiók kapcsán a stratégiai kommuni-
kációs csoport megjegyzi, hogy Lombardiá-
ban mintegy 200 ezer, Veneto tartományban 
pedig 120 ezer román él.

Miközben Romániában még nem ütötte fel 
a fejét a vírus, főleg a közösségi oldalakon 
terjesztett álhírek és pánikkeltés miatt az 
ország több pontján sokan megrohamozták 
a nagy bevásárlóközpontokat, és nagybevá-
sárlást folytattak alapélelmiszerekből. Első-
sorban Bukarestből, de Szatmárnémetiből 
is érkeztek jelentések, miszerint a vásárlók 
konzervekkel, liszttel, ásványvízzel megra-
kott kosarakkal állnak sorba a pénztárnál, 
máshol a félig üres polcok látványa árulko-
dik a pánikszerű árubeszerzésről. Az egyik, 
interneten keringő álhír szerint például a fer-

tőzés romániai elterjedésében a bankjegyek 
képezik a legnagyobb veszélyt, így nem ta-
nácsos megfogni őket. „Húzzanak kesztyűt, 
tegyék zárható borítékba, hagyják a ház ajta-
ja előtt” – tanácsolják. Másik fake news sze-
rint a fertőzést a torok nedvesen tartásával 
lehet megelőzni, sőt a vírus forró víz, citrom 
és fokhagyma fogyasztásával is legyőzhető. 
Raed Arafat, a belügyminisztérium kataszt-
rófavédelmi osztályának vezetője kihangsú-
lyozta: senki ne dőljön be a közösségi oldala-
kon terjedő álhíreknek, nem szabad elhinni 
az sms-ben vagy közösségi hálókon terjedő 
információkat mindaddig, amíg a sürgősségi 
esetekért felelős országos bizottság munka-
csoportja meg nem erősíti az információt.

Egészségesen indokolatlan a szájmaszk
Egyébként Victor Costache egészségügyi mi-
niszter megbeszélést folytatott a nagy áru-
házláncok képviselőivel, leszögezve, hogy 
nincs veszélyben a hiper- és szupermarketek 
ellátása; egyúttal azt ajánlották a lakosság-
nak, hogy lehetőleg minél többet vásároljon 
online. Miközben a hazai gyógyszertárak-
ban napok óta nem lehet már egészségügyi 
maszkot kapni, szakértők arra fi gyelmez-
tetnek, hogy normális esetben fölösleges 

ennek a segédeszköznek a viselése. Több 
virológus azt javasolja, hogy ne használjon 
szájmaszkot, aki egészséges, ez ugyanis nem 
véd a koronavírus ellen, azoknál használ, 
akik már betegek. Járványügyi szakemberek 
szerint az emberek annyit tehetnek, hogy 
fi gyelik magukat, és ha a tüneteket észlelik, 
orvoshoz fordulnak.

Időközben meggondolta magát az oktatási 
minisztérium, amely hétfőn átiratban szó-
lította fel a tanfelügyelőségeket, hogy a ta-
nintézetek korlátozzák, függesszék fel vagy 
töröljék a külföldre tervezett kirándulásokat, 
utazásokat. Monica Anisie tárcavezető a fő-
tanfelügyelőkkel folytatott távértekezleten 
már arról beszélt, hogy a korlátozás csak 
azokra a külföldi régiókra vonatkozik, ahol 
felütötte a fejét a koronavírus, más országok-
ba – a pedagógusok és a szülők közös dönté-
se nyomán – mehetnek a diákok.

Szakértők szerint egészséges embernek nem kell szájmaszk, mert nem véd a vírustól
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Nem szabad bedőlni a rémhírterjesztésnek
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Enyhülés Kínában, félelemgerjesztés Itáliában

Olaszországban eggyel nőtt, 12-re emelkedett a halálos áldozatok száma. A polgári védel-
met vezető Angelo Borrelli tegnap közölte, a legújabb áldozat Emilia Romagna tartomány-
ban halt meg, a 69 éves férfi  azonban a szomszédos lombardiai gócpontról származott. 
Eddig 9 személy Lombardiában, 2 Venetóban hunyt el, mindannyian idősek voltak, más 
betegségben is előrehaladott állapotban. A Kínában felbukkant vírus olaszországi fer-
tőzöttjeinek száma elérte a 374-et. Közben tovább csökkent a napi új fertőzöttek száma 
Kínában, ahol az új típusú koronavírus-járvány már túlnyomórészt a közép-kínai Vuhanra 
korlátozódik. A Nemzeti Egészségügyi Bizottság tegnap közölt adatai szerint az ország 
szárazföldi részén újabb 406 fertőzöttet diagnosztizáltak kedd éjfélig, ezzel a napi esetek 
száma csökkent a kedden jelentett 508-hoz képest. A járvány összes fertőzöttjeinek szá-
ma a szárazföldi Kínában elérte a 78 064-et, miközben újabb 52 halálozással a kór immár 
2715 életet követelt. Giuseppe Conte kormányfő nemzeti egységre szólította fel Olaszor-
szág politikai erőit és a lakosságot a Corriere della Sera napilapnak adott interjúban. A 
miniszterelnök alaptalannak nevezte a pánikhangulatot: példaként az élelmiszerüzletek 
megrohamozását említette Itáliának a gócpontoktól távoli részein is, ami szerinte telje-
sen indokolatlan. Szerinte meg kell állítani a fertőzés miatti pánikhangulatot, és az olasz 
közszolgálati médiában is a „félelemgerjesztés” megfékezését szorgalmazta.




